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Slovo šéfredaktorky: 
 

Vážení čtenáři,  
 

Všechno mělo být jinak…. V této době jsme měli zažívat nejkrásnější období studentského života, 
kdy do zkoušek zbývá ještě spoustu času a naším hlavním tématem měl být absolventský ples…. My 
děvčata jsme se měla probírat stránkami s módou, s kamarádkami navštěvovat půjčovny šatů a 
vybírat ty nejkrásnější šaty na svůj veliký den, až se ve slavnostní róbě vydáme vstříc zvědavým  i 
pyšným pohledům příbuzných a diváků v sále. Kluci by zase řešili s hamletovským přístupem: jít, či 
nejít… Bohužel nelítostný covid nás o tuto možnost připravil. Učíme se distančně, nevídáme se 
s kamarády a spolužáky, tak jak bychom měli. Nezbývá než vzpomínat na akce, kdy jsme mohli být 
spolu a nerušeně se bavit. V tomto časopise najdete naše vzpomínky na školní akce, také 
něco zajímavého z našeho oboru. Uvařte si tedy šálek horké čokolády a nechte se s námi přenést 
do tajů této pochutiny.   
V sekci zábava najdete kvízy a další příspěvky k odehnání dlouhé chvíle, která nás v tomto období 
občas přepadne. Můžete vyzkoušet i naše recepty a připravit si něco dobrého. V ročence se vám 
představí celý redakční tým. Doufám, že v horoskopu na tento rok najde každý něco pozitivního a 
tato náročná doba brzy skončí a zase si budeme moci svobodně užívat běžného života.  
 

Příjemné čtení vám přeje Bára Ťavodová, šéfredaktorka 
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O nás 
Naše třída CP3 

 

Naše třída se skládá z třiceti žáků, jsme rozděleni podle oboru prodavač a cukrář. V prvním 
ročníku jsme se poznávali na adaptačním kurzu, někdo si ihned„sedl“ se všemi a někdo zase 
jen s většinou, ale každý si k sobě už od první chvíle někoho našel. Adaptační kurz jsme si 
všichni užili i přesto, že už tam si prudší povahy vjely, jak se říká, do vlasů. Postupem času  
nás několik spolužák opustilo  a zase naopak noví přibyli do naší třídy a rychle se  začlenili do 
kolektivu.   
Druhým ročníkem jsme zvládli  docela rychle proplout (i když ne vždy to byla hračka), všem 
se nám podařilo postoupit do dalšího a to posledního ročníku.   
Třetí ročník ubíhal rychle a všichni jsme se nedočkavě  připravovali na náš ples, na kterém 
budeme přebírat naše absolventská označení, ale jelikož přišel Covid-19, tak nám byl 
bohužel ples zrušen.   
Na závěr chci napsat, že i přestože je naše třída rozdělena na skupiny, a ne každý se tam 
baví s každým, tak když jde o vážnou věc, jako kolektiv jsme opravdu silní a společně  
zvládneme dojít až do konce.  
 

Nella Kollerová 
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O nás 

Obor Cukrář 

 

Bára Takáčová 
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Školní akce 
 

Adaptační kurz 2018 

 

4.9.2018 jsme jeli na adaptační kurz na tři dny. 

Odjezd byl od školy ráno autobusem, kde jsme se sešli, naložili kufry do autobusu a s naší 

paní učitelkou a dalšími dvěma učiteli vyrazili na cestu. 

Cíl byl jasný!  

Přijeli jsme do Pece pod Sněžkou, kde jsme vystoupili. Čekal nás namáhavý výstup na chatu, 

kde jsme byli ubytování, který prověřil naši kondici. Ještě než jsme odešli od autobusu, 

dostali jsme povel napsat rodičům, že jsme v pořádku dorazili, protože na chatě není signál, 

tak aby rodiče neměli strach.  Vyšlápli jsme kopec k chatě. Ubytovali jsme se a sešli jsme se 

ve společenské místnosti, kde jsme si řekli pravidla, časy schůzek, večerku, budíček atd. 

Po dohodě jsme šli ven, před chatou byla zahrada, kde jsme hráli různé hry, při kterých jsme 

se navzájem seznamovali.  Ty hry byly super a po hrách venku přišla část tvoření uvnitř. 

Všichni jsme se přesunuli do společenské místnosti ,kde jsme si vyrobili jmenovky, aby bylo 

vidět kdo se jak jmenuje. Potom nás učitelé rozdělili do skupin a každá skupinka dostala 

papíry a pastelky. 

První úkol byl: ,,nakreslete erb vašeho pokoje´´ 

Každý si nakreslil obrázek, co má rád např. knížky, fotbalový míč, brusle, kolo… 
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Adaptační kurz 

 

Druhý úkol: naše paní učitelka dala doprostřed místnosti velký papír, na který měl někdo 

nakreslit strom a do toho stromu měl každý na list napsat jednu věc a hledat dalšího,  s kým 

tu věc má společnou. Pak se všechny listy nalepily na strom a četlo se to. 

Potom jsme si různě povídali o našich zájmech, proč jsme na ten konkrétní obor šli… 
 

Druhý den ráno po snídani, jsme vyrazili na celodenní výlet na Sněžku. Přálo nám počasí 

bylo krásně.  První část cesty jsme vyjeli lanovkou a druhou část jsme šli pěšky. Ze Sněžky, 

byl krásný výhled, nebyla mlha, tak bylo krásně vidět kamkoliv.  Po příchodu ze Sněžky, jsme 

si zase povídali a hráli hry.  

 

 

 

 

 

Třetí a poslední den našeho adaptačního kurzu. 

Ráno po snídani jsme si dali poslední schůzku ve společenské místnosti, kde jsme si shrnuli 

kurz. Každý řekl ,co se mu líbilo a nelíbilo a na konec schůzky jsme si vytáhli z misky přikryté 

šátkem andílka na památku. Po skončení schůzky šla každá skupinka do svého pokoje, kde 

se vše zabalilo, uklidilo  a na kontrolu přišla paní učitelka. Po kontrole pokoje jsme mohli 

odejít. Pod chatou na nás čekal autobus, kterým jsme odjeli zpět ke škole.  

Adaptační kurz jsme si všichni užili. 

 

Školní akce 

Lucka Červená 
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Školní akce 
 

 

Výlet do čokoládovny v Praze 
 

 

Na konci školního roku jsme vyrazili na výlet do Prahy do Muzea čokolády  Choco -Story. 

Z Mladé Boleslavi jsme jeli vlakem do Prahy a kousek od Staroměstského náměstí v Celetné 

ulici je Muzeum čokolády. V čokoládovně jsme měli objednaný program na výrobu pralinek a 

po ukázce výroby si každý mohl vyrobit svojí vlastní čokoládu.  Měli jsme na výběr ze tří druhů: 

bílá, hořká a mléčná. Každý jsme dostali formičku, do které jsme si dali čokoládu a tu jsme si 

potom ozdobili, čím jsme chtěli: oříšky, sušenými malinami, kokosem… 

Těsně před ukázkou výroby pralinek jsme si prošli muzeum, kde byli různé informace o 

čokoládě jako třeba historie, výroba, zajímavosti atd. 

Na začátku vchodu do muzea mohl každý ochutnat čokoládu. 

Výlet jsme si všichni užili (i přes velmi teplé počasí) a byl moc zajímavý. 

 

 

(Červen 2019) 
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Čokoláda 

 

Jak to vlastně bylo? aneb Malé dějiny čokolády 

• Před více než třemi tisíci lety ve vyspělých civilizacích Střední Ameriky. 
Mayové a Aztékové byli prvními národy, které kolem roku 1000 př.n.l. objevily 
kouzlo kakaových bobů.  
 

• Od 7. do 16. století byly kakaové boby používány především jako platidlo, 
což dokazuje, jak byly ve své době ceněné.  
 

• Kakaový bob byl považován za dar od bohů. 

 

• Tento nápoj měl ale k horké čokoládě, jak ji známe dnes, ještě hodně daleko 
– byl velmi hořký, pěnivý a většinou se dochucoval exotickým kořením, 
například vanilkou, pepřem nebo chilli.  
 

 
  

 

Z čeho je čokoláda? 

• Čokoláda se vyrábí z kvašených, pražených a mletých zrnek tropického kakao
vého stromu Theobroma cacao.   
• Zrna pocházejí z kakaových tobolek – bobů.  
• Výsledný produkt je známý jako „čokoláda“ 
(intenzivně ochucená hořká potravina). 
• Existují tři typy kakaových zrn užívaných v čokoládách. 
• Nejvíce ceněná, vzácná a drahá jsou 
zrna Criollo z mayské oblasti (Mexiko a Střední Amerika). Tato zrna jsou méně 
hořká a aromatičtější než ostatní. Dělá se z nich jen asi 10 % čokolády. Kakaová 
zrna v 80 % čokolády jsou typu Forastero. Stromy Forastero jsou značně 
robustnější než stromy Criollo a kakaová zrna z nich jsou levnější. 

 

Zajímavosti 

• Poslední aztécký vládce Montezuma byl 
schopen denně vypít až čtyřicet šálků 
tohoto povzbuzujícího nápoje, kterému 
byly přisuzovány i léčivé účinky. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99kost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mayov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
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Čokoláda - typy 

 

 
 

Typy čokolády 

• Čokoláda je velmi populární pochutina a je dostupná v mnoha typech. Různé 
formy a chutě čokolády se vyrábějí obměňováním množství přísad. 
• Složení čokolády: kakaové boby + kakaové máslo + cukr  
 
Tmavá čokoláda 
• Čokoláda bez mléka jako přísady, někdy zvaná jako prostá čokoláda. 
Evropské normy specifikují minimálně 35 % kakaové sušiny. 
 
Mléčná čokoláda  
• Čokoláda s přídavkem kondenzovaného nebo sušeného mléka. Evropské 
normy specifikují minimálně 25 % kakaové sušiny. 
 
Bílá čokoláda 
• Cukrářský výrobek založený na kakaovém másle bez pevných kakaových 
složek. 
         obsahuje nejméně 20 % kakaového másla. 

 
         2017 – novinka – Ruby (růžová čokoláda) 
 

 
 „kakaová pochoutka mléčná není čokoláda“ 

 
 

 

 

 

 

Zajímavosti 



 

11 
 

 

 

Temperace čokolády 

Proces temperace 

• Nejprve musíte čokoládu rozehřát na teplotu kolem 45 °C (záleží na druhu 
čokolády, u některých je uváděna teplota do 40 °C, jiné světové publikace 
uvádějí dokonce teplotu pro tmavou čokoládu 50–55 °C, pro bílou a mléčnou 
samozřejmě nižší), tento údaj by měl výrobce uvádět na obalu.  
 
• Rozehřátí čokolády na přesný stupeň je důležité proto, že kakaové máslo 
obsahuje více složek tuků a my potřebujeme, aby se všechny tyto 
složky rozpustily.  
 
• Čokoládu máme rozehřátou, teď ji potřebujete zchladit zpět na 28–29 °C, 
tím se nám vytvoří pevná mikrokrystalická mřížka v čokoládě (čokoláda 
dostane svou pevnost a lesk).  
 

• Ochladit čokoládu opět můžete několika způsoby: 
• Očkováním - přidáním jemně nasekané čokolády, ochlazením na studené 
vodní lázni. 
• Tabulováním na mramoru nebo na jakékoliv desce. Většinu z celkového 
množství čokolády vylijeme na desku a čokoládou pomocí karet, nebo špachtlí 
pohybujeme, roztíráme ji a vracíme zpět dohromady. Provádíme tak dlouho, 
dokud nám čokoláda na desce nedosáhne oné požadované teploty 28 °C. 
 

• Poté zchlazenou čokoládu zamícháme zpět do zbylé čokolády, promícháme a 
změříme, celou masu bychom měli ochladit na teplotu 28 °C, pokud se nám 
toto nezdařilo, celý postup opakujeme, ale nyní již s menším množstvím 
čokolády.  
• Poté co se nám podaří celé množství čokolády zchladit, ji opatrně  
         nahřejeme na teplotu, kdy již čokoládu budeme používat - pro  
         tmavou čokoládu je to teplota 30–32 °C, pro bílou a mléčnou  
         čokoládu je to teplota 29–31 °C (tyto teploty je nutné udržovat  
         po celou dobu práce s čokoládou). 
 

 

  

Zajímavosti 

Adéla Brodská, Matouš Pospíšil 
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Zajímavosti 
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Zajímavosti 

Andy Svačinová 
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123 let starý svatební dort 

 

 

  

Zajímavosti 

Tento čtyřpatrový svatební dort byl vyroben již 

v roce 1898  a je považován za nejstarší dochovaný 

dost světa. Řadu let byl tento unikátní kousek 

vystaven ve výloze jednoho malého pekařství ve 

Velké Británii. To však bylo v roce 1964 uzavřeno a 

již značně zašlý dort putoval na půdu budovy. Až na 

sklonku svého života ho dcera majitele věnovala 

muzeu v Basingstoke, neboť si byla vědoma jeho 

hodnoty. V muzeu si ho návštěvníci mohou 

prohlédnout dodnes. Starožitná sladkost již sice 

není sněhově bílá, ale nahnědlá díky 

zkaramelizovanému cukru, ale své kouzlo si 

rozhodně zachovala. Testy dokonce prokázaly, že 

koláč uvnitř je stále vlhký, což je zajímavé srovnání 

s dnešními cukrářskými výrobky, které byť plné 

konzervantů nepřežijí často ani pár dní.  

O zápis do Guinessovy knihy rekordů se se 

svým dílem zapsal maltský čokolatiér  

Andrew Farrugio. A povedlo se. Nad tímto 

kouskem strávil odhodlaný Andrew 784 

hodin. Vlak měřil úctyhodných 34 metrů a na 

jeho výrobu padlo přes 1260 kilo belgické 

čokolády. Při jeho výrobě musel Andrew 

pracovat v dobře klimatizovaných 

prostorách, jinak by hrozilo roztečení 

čokolády. Po sestavení čokoládových 

expresů bylo dílo transportováno na 

bruselské nádraží Midi k příležitosti týdne 

čokolády, kde ho již mohly obdivovat 

návštěvníci z celého světa.  

 

Nejdelší čokoládový vlak na světě 

 

Verča Drahoňovská 
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Zajímavosti 

Sportovní kolekce inspirovaná princeznou 
Dianou, skandinávským minimalismem a životem 
v karanténě  

 

Nemohla najít padnoucí džíny, oversize mikinu, ani obyčejné bílé tričko, a tak se 

z dánské influencerky jménem Anine Bing stala úspěšná návrhářka s vlastní značkou.  

 
Z rodného Dánska se bývalá modelka dostala až do Kalifornie, kde založila pod 
svým jménem značku, která se dočkala raketového úspěchu. Kombinace 
skandinávského minimalismu a uvolněného životního stylu západního pobřeží 
Ameriky na zákaznice funguje. Hlavní roli v nové řadě hrají legíny, tepláky 
a cyklistické šortky, které se dají jednoduše mixovat s business stylem.   

Hodně jí inspirovaly paparazzi fotky princezny Diany z 90. let, kdy 
nosila oversize mikiny a cyklistické šortky.  

Návrhářka vedle designu řešila i praktickou stránku použitých materiálů. Na tepláky 
a mikiny se inspirovala vintage látkami, u šortek, legín a sportovních podprsenek 

zvolila rychleschnoucí materiály. „Tato souprava je z kompresní tkaniny, aby poskytla 
podporu pro širokou škálu aktivit.”  

Anine si ze sportovní kolekce udělala základ vlastního šatníku. V průběhu roku 
bude řadu postupně rozšiřovat. Na léto připravuje kromě nového oblečení také 
doplňky, klobouky, velké tašky a také se chystá na uvedení vlastních tenisek.   

 
 
 
 
 
 
 
  
         
                                    Anine Bing                                           Princezna Diana 

 

Jakub Šlapák 



 

16 
 

 

Jezdectví 
Disciplíny:  

parkurové skákání –cílem je bezchybné překonání všech překážek v co 

nejkratším čase 

drezura–cílem je co nejhezčí předvedení předepsaných cviků 

jezdecká všestrannost –kombinace drezury, parkuru a terénní jízdy 

skok mohutnosti –zvláštní doplňková parkurová disciplína (skok přes jednu 

jedinou překážku do výšky) 

vytrvalost(endurance) –dálkové jízdy 

voltiž–gymnastika na neosedlaném koni (což je také artistická disciplína) 

western –je jízda na koni, při které se uplatňují zkušenosti z práce kovbojů  

  

Zajímavosti 

Lucie Jeníčková 
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Historky ze života 

Historka z praxí 

Teď vám napíši historku z praxí, na kterou nikdy nezapomenu. Když jsme se začínali 

učit výrobky, tak na mě vyšly zrovna košíčky, na kterých se nemá co pokazit… To jo, ale 

stejně máte takový špatný pocit nebo strach, abyste něco nepokazili… začátky, kterými si 

projde jednou úplně každý.  

Ale to je v pohodě, mně se stala taky špatná věc. Začínali jsme dělat košíčky, paní 

Nováková nám říkala, co máme postupně udělat, tak jsme postupovali, jak jsme měli. Krém 

jsme udělali na jedničku, ovoce jsme nakrájeli taky v pohodě (chápu, není na tom nic 

těžkého…      ), skoro hotové košíčky jsme navážili přesně na gramy a nakonec jsme je máčeli 

do agaru. Košíčky se nám celkem povedly, byli jsme šťastní, že se je nám podařilo dobře 

udělat. Ke konci jsme je dávali do beden na prodej a do kiosku. Tak jsem pro ně šel na 

chodbu, kde byly v ledničce. Tácy byly dva a na nich kolem 50-60 košíčků. Říkal jsem si, že je 

vezmu oba najednou, abych nemusel chodit dvakrát. Nojo, sice jsem je nesl v pohodě, ale 

dveře byly můj nepřítel v daný okamžik. Jedním tácem jsem do nich narazil a už jsem věděl, 

že je po… snažil jsem se je zachránit druhým tácem, ale ten jsem taky upustil.  

 

Večerní překvapení 

Vedu kolo přes dvorek, zavírám branku, ještě poslední zamávání do oken – 

„Ahoooj“. Nasedám, jedu pomalu, je krásný večer, hvězdy svítí, tak se kochám. Je 20:31 h. 

Za 29 minut je zákaz vycházení. Jsem v klidu, mám před sebou jen 3,5 km. Ta cyklostezka je 

vážně krásná. Nalevo potok a napravo les. Po dlouhé době jsem viděla kamarádku Míšu. 

Užily jsme si to. Má nového psa – malou, bílou, chlupatou kouli. Taky chci psa. Ještě poslední 

neosvětlená zatáčka, a jsem doma. „Co to je??“. Asi 15 metrů přede mnou – dvě světýlka 

metr od sebe ve výšce pasu člověka. Strach. Zpomaluji, rozhlížím se, nikde nikdo. Ještě větší 

strach. CO TO JE? KDO TO JE? Mám projet mezi? Co když to jsou ufoni? Projedu mezi nimi a 

zmizím i s kolem. To je ale blbost! Už se blížím – POMOC! V tom mezi světýlkami – kousek 

výš – obrys klobouku. Na poslední chvíli uhýbám doprava – jakoby nic, ale srdce mám až 

v kalhotách. Koutkem oka zahlédnu dvě vysoké dogy a chlapa v klobouku. Míjím je, za zády 

slyším – „cha, cha“. Šlápnu do pedálů, už se neohlížím. Jsem doma. „Ahoj mami a tati u Míši 

bylo fajn, joo a už nechci psa“.  

 

Jan Janoušek 

Lenka Šrytrová 
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Historky ze života 

Příběh o Kočičce jménem čert  
 

Máme doma kočičku a té říkáme Čert. Snad proto, že je to takový nespoutaný živel. Je to absolutní 

neposeda. Stává se, že občas zmizí z našeho dohledu na několik dní nebo naopak je ho všude hrozně moc. 

Pokud ale zmizí, tak nikdy ne z domu. Toulá se, ale pouze po domě. Napadlo nás, že si s námi hraje na 

schovávanou. Jako kdyby se s někým vsadila, že ji několik dní neuvidíme. Ale přitom její přítomnost 

registrujeme. V domě padají různé předměty, hlavně v koupelně. Tam se ji líbí asi ze všeho nejvíc. Vždy 

nám tam dokonale přerovná všechny šampony, mýdla a krémy. Stahá všechny ručníky z tyčí a zajímavě je 

smotá jako kdyby z nich chtěla udělat kuličky nebo klubíčka na hraní. I kuchyň se ji líbí. Tam zase chodí pít 

vodu z kohoutku. Vyskočí si na linku, packou si pustí vodu a už pije, je to pro ni jednoduché, protože máme 

všude pákové baterie.  Dokonce jsme ji několikrát chytili, jak se ve dřezu koupala. To bylo v létě. Ona si 

pustila vodu a houbičkou na nádobí zacpávala odtok a pak se koupala v té protékající vodě. Asi nejhorší je 

to v noci. V domě je ticho a najednou slyšíte téct vodu nebo se sama spustí televize. Zprvu jsme si mysleli, 

že máme v domě nějaké duchy a nadpřirozené síly, protože když jsme vstoupili do kuchyně nebo 

obývacího pokoje, tak nikdo nikde nebyl. Jen voda tekla a šla televize.  A o Čertovi jsme již několik dní 

nevěděli. Mysleli jsme si, že se toulá mimo dům. Ale začali jsme jej registrovat hlavně večer. Sedíme u 

televize a vidíme stíny, které se pomalu plíží pokojem. Sedíme u televize a cítíme úplně cizí dech a cizí 

pohled v zádech. Otočíme se a nikdo za námi není. Zprvu nás to hodně děsilo. Pak jsme si trochu zvykli a 

hlavně vždy po těchto cizích pohledech zmizelo z její misky mléko. Asi se šla vždy přesvědčit, že je v 

bezpečí a že ji nikdo nevidí. A nikdo ji z celé rodiny taky neviděl. Byla mazaná. Vyloženě si s námi hrála. 

Volali jsme na ní, lákali ji na její oblíbený koláč s jablky, ale marně. Muselo ji to hrozně bavit, jak nám uniká. 

Ale musím podotknout, že to dělala velmi mistrně. Ještě jsme přišli na jednu zvláštnost. Náš Čert je spíše 

domácí zvíře. Ven se mu nikdy nechce. V zimě vůbec a v létě jen občas. Vyjde ven, lehne si na terasu a celý 

den dokáže prospat. Ani se nehne. Dáváme ji na terasu, a to až k hlavě, misku se žrádlem. Dokonce vrabci 

ji chodí do té misky užírat a ona se ani nehne. Je jí to úplně jedno. Jako kdyby byla naštvaná, že musela ven 

z domu, kde je ji tak dobře. Občas sice packou vrabce odežene, ale oni jsou na ni už zvyklí a vědí, že jim nic 

neudělá. Tak se jenom trochu uhnou a zobou dál. A ta naše líná nebo uražená kočka, když vidí, jak jsou 

vrabci drzí, tak je taky nechá a spí klidně dál. Doma jsme ji udělali takovou bedýnku, kam může chodit na 

záchod, ale zjistili jsme, že písek v bedýnce zůstává i několik dnů čistý. To se nám nezdálo. Báli jsme se, aby 

nechodila někam do kouta nebo za skříň, ale nikde nebylo nic cítit. Až jednou jsme ji přistihli. Chodí čůrat 

do sprchového koutu! Vzhledem k jednoduchosti ovládání pákových baterií si pustí vodu, vyčůrá se a vodu 

zase uzavře. Bedýnku má čistou, nikde není nic cítit a my jen kroutíme hlavou nad bedýnkou jako nad další 

záhadou v našem domě. Už jsme tu bedýnku i nadzvedávali, jestli to někam neodtéká, ale ten náš Čertík je 

pěkně mazaný. Přemýšleli jsme proč to tak dělá. A je to hned z několika důvodů. Nerad chodí mimo dům, 

miluje vodu a navíc při spuštění vody ve sprchovém koutu začne hrát hudba a Čert se při ní tak divně točí 

snad jako kdyby chtěla tancovat. 

 

Tamara Raimová 
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Rozhovor 

Rozhovor s volejbalistkou Míšou Piálkovou   
 

1. Pro začátek našeho rozhovoru bych se zeptala – jak si k volejbalu přišla nebo kdo tě 
k tomu dovedl?  

Tak k volejbalu mě v mých 8 letech navedla moje maminka, která dříve taky hrála. Na 
základní škole, kam jsem chodila, se našlo pár dalších zájemců, a tak jsme trénovali spolu.  

        
         2. Za jaké družstvo momentálně hraješ? A jakou soutěž hraje Vaše družstvo?   

Hraju za klub Kladno volejbal cz, kde mají kadetky i juniorky ligu. Před karanténou 
jsem začala trénovat i s Kralupskýma kadetkami, které hrají extra ligu.  

 
3. Myslíš, že Kladno má ambice na extra ligu?  

Kadetky určitě ano, juniorky tuhle sezónu ne.  
 
4. Na jaké pozici hraješ?  

Převážně hraji na boku, ale čas od času si zahraji i na smeči nebo účku.  
 

5. Kolikrát týdně máš trénink?  
Trénink nemám akorát v sobotu, kdy bývají zápasy, a v úterý kdy je day off. Jinak před 
koronou 1-2x denně. Teď nemáme žádný.   

 
6. Jak se dařilo Vašemu týmu před koronou?  

Kadetkám se dařilo výborně, všechny zápasy jsme měly na 3 body, myslím, že kdybychom 
takhle pokračovaly dál, zahrály bychom si baráž o extraligu, další sezónu možná i tu 
extraligu. V juniorek už to taková sláva nebyla.  

 
7. Za jaký tým by si chtěla v budoucnu hrát?  

Mým snem je hrát za Duklu Liberec.  
 
8. Čeho by si chtěla dosáhnout?  

Od příští sezóny budu hrát jen juniorky, tam chceme dosáhnout extraligy. Potom, jak už bylo 
řečeno, tak chci hrát v Duklu.  

 
9. Hraješ i beach volejbal?  

Občas si v létě beach zahraji.  
 
10.Máš i nějaký jiný oblíbený sport?   

To je docela těžká otázka, ale asi snowboarding.  
 

Marie Jílková 
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Recepty a návody 

Recept na vláčný jablečný perník 
  

Těsto:  
1 hrnek Hladké mouky    1 hrnek Kr. cukru  
1 hrnek Polohrubé mouky   1 ks Kypřící prášek do perníku  
2 ks Jablka     1 ks Vanilkový cukr  
2 lžíce Kakao     1 hrnek Mléka 

1 ks Vejce     ½ hrnku Oleje 

 

  
1. Mouku smícháme s kypřícím práškem, přidáme kakao, cukr a vanilkový cukr.  

  

2. K sypké směsi přilijeme mléko a olej, přidáme vejce a najemno nastrouhaná jablka. Promícháme 
do hladké konzistence.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

3. Těsto nalijeme na plech vyložený pečícím papírem a upečeme v troubě vyhřáté na 180°C. Po 
upečení posypeme moučkovým cukrem.  
  
  
 

Sandra Janas 
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Recepty a návody 

Recept na potahovaný dort  

 

Suroviny:  
200 g polohrubé mouky  
200 g  cukru krupice  
4 vejce  
2 rovné lžičky prášku do pečiva  
10 lžic oleje  
8 lžic horké vody  
špetka soli  
  
Postup:  
Bílky se špetkou soli vyšleháme do tuhého sněhu.  
Ve větší míse šleháme žloutky s cukrem, dokud hmota nezbělá a několikanásobně nenabude, pak přidáme 
po lžících horkou vodu, každou zašleháme, poté stejně přidáme olej. Konečná hmota by měla být téměř bílá 
a neměly by v ní být cítit krystalky cukru (pokud tam ještě jsou, stále šlehejte, dokud se nerozpustí).  
Do žloutkové směsi přimícháme vařečkou mouku smíchanou s práškem do pečiva, pořádně promícháme a 
nakonec přidáme sníh. Ten se vmíchává velmi jemně, jen se hmota zespoda překlápí přes sníh pořád 
dokola, dokud se nesmísí. Pokud budete míchat příliš razantně, vyženete ze sněhu vzduch a korpus 
nevyběhne.  
Dortovou formu vyložíme na dně pečicím papírem, pokud máte olej ve spreji, stačí papír a boky vystříkat, 
jinak vymažte sádlem a vysypte hrubou moukou.  
Do formy nalijeme těsto, urovnáme a dáme do trouby předehřáté na 175 °C.  
Teplotu ztlumíme na 150 °C a pečeme cca 40 minut.  
Po 40 min. zkusíme špejlí, jestli se na ni nelepí těsto, vyndáme z trouby a necháme ve formě cca 5 min. 
odpočinout.  
Pak nožem oddělíme případně přilepené boky, z korpusu oddělíme postranní kruh a korpus necháme 
vychladnout.  
  
Krém:  
Polovinu mléka dáme ohřát s cukrem. Zbytek mléka promícháme s pudingem a dobře promíchaný puding 
přidáme již k vroucímu cukrovému mléku.   
Puding společně povaříme, odstavíme a jakmile je vlažný, přidáme nakrájené máslo o pokojové teplotě. 
Máslový pudingový krém dobře promícháme.  

  

Potahovací hmota: 
  
Cukr, sušené mléko, bílek, med, vysypeme do misky a přidáme vlažný rozpuštěný tuk a vše smícháme 
dohromady a postupně přidáváme vodu po kapkách, pokud se to bude zdát moc pracné, můžete to 
propracovávat po částech, na konci spojíte celou hmotu. Musí být polotuhá, aby šla krásně vyvalovat.  
Až bude hmota hotová, kousek odkrojte, udělejte v hmotě důlek, přidejte barvivo, případně kapku vody, 
aby se vám barva krásně zapracovala (je lepší v ruce dělat takového hada, dokud se barva nesjednotní.  
 

Dort zdobíme podle své fantazie!  
  
 

Krém:  
150 g cukru krupice  
400 g másla  
200ml mléka  
25 g pudingového prášku  
 

Potahovaná hmota:  
150 g sušeného mléka   
200 g cukr moučka  
1 bílek  
1 lžíce tekutého medu  
30 g Omegy  
trochu vody  
potravinářské barvy  
 

Lucka Červená 
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Recepty a návody 

Recept na palačinky: 

SUROVINY  

• 200 g hladké mouky  

• 400 ml mléka  

• 2 vejce  

• 1 lžíce rozpuštěného másla  

• marmeláda na pomazání  

• moučkový cukr na posypání  

• olej nebo přepuštěné máslo na smažení palačinek  

• špetka soli  

Postup  

• V míse prošleháme metličkou vejce s mlékem, přidáme máslo, 

sůl a postupně zašleháme mouku. Necháme alespoň hodinu 

odležet.  

Pánev s nepřilnavým povrchem vytřeme olejem nebo máslem a 

postavíme na sporák na mírný oheň. Naběračkou vlijeme část těsta a 

krouživým pohybem pánví ho rozlijeme po celé její ploše. Palačinky 

smažíme z obou stran dozlatova.  

Hotové palačinky skládáme na talíř, pomažeme marmeládou, 

zatočíme do ruličky a posypeme moučkovým cukrem.  
 

Tomáš Dostál 
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Recepty a návody 

Recept na  medovník 

Suroviny: 

250 g hery   400 g hladké mouky 00 extra  

3 vejce   1 lžičku jedlé sody  

3 lžíce tmavého medu  300 g krupicového cukru  

pořádná hrst vlašských ořechů na ozdobení  
 

Postup  

1. Připravte vodní lázeň. Do kastrolu nalijte vodu a postavte na něj větší ohnivzdornou misku tak, aby se 

nedotýkala hladiny. Vodu přiveďte k varu. Do misky vložte heru a nechte ji pomalu rozpustit. Potom do ní 

rozklepněte vejce a postupně přidejte med, cukr, mouku i jedlou sodu. Předehřejte troubu na 170 °C, 

horkovzdušnou na 150 °C.  

 

2. Směs v misce míchejte vařečkou přibližně deset minut, dokud těsto nebude mít zlatavou barvu. Pro 

netrénované paže je to poměrně náročná činnost, proto klidně použijte ponorného elektrického 

pomocníka. Doporučujeme sáhnout po hnětacích metlách ve tvaru spirály, na šlehací metly se totiž těsto 

lepí. Vzniklé těsto rozdělte na šest stejně velkých dílů.  

 

3. Na plech natáhněte pečicí papír a obkreslete na něj talíř či dortovou formu (podle toho, čím budete 

upečené pláty vykrajovat). Do kruhu pak gumovou stěrkou rozetřete v co nejtenčí vrstvě těsto; mělo by 

kružnici asi o centimetr přesahovat. Placku pečte dozlatova (sedm až deset minut) a totéž proveďte i s 

ostatními. V horkovzdušné troubě můžete péct pláty najednou.   

 

4. Upečené placky okrájejte. Na každou můžete položit talíř a nožem oříznout přesahující okraj. My jsme 

použili nastavitelnou dortovou formu; pomoci si můžete i běžnou formou na dorty, která má odnímatelné 

dno. Okraje nevyhazujte, budete je potřebovat na závěrečné zdobení.  

 

5. Vyrobte krém a posypku. Máslo a mléčný karamel vyšlehejte pomocí ruční nebo elektrické 

metly dohladka; trvá to zhruba deset minut. Nakonec připravte posypku z okrájených kousků těsta – kraje 

vložte do mísy a prsty je najemno rozdrobte a přimíchejte k nim nadrobno nasekané ořechy.  

 

  

  
  
  
 

Na krém: 

1 konzerva karamelového 

Salka (mléčného karamelu)  

300 g másla  

  

 

6. Sestavte dort. Pomocí kulatého nože rozetřete krém na první plát. 

Přiklopte další plackou, kterou opět namažte máslovým krémem. 

Opakujte tak dlouho, dokud vám nedojdou medovníkové pláty. Na 

závěr potřete celý dort včetně boků krémem a poprašte 

připravenou posypkou. Nechte alespoň do druhého dne odležet.  

 Pája Vilímová 
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Recepty a návody 

5 věcí, které na párty nesmí chybět 

Co podle vás nesmí chybět  nejen na silvestrovské párty? Je to hromada dobrého jídla? Nebo 

naopak nekonečné množství alkoholu, který poteče proudem? Nebo byste se na silvestrovské 

párty nedokázali obejít bez partičky stejně naladěných lidí, s nimiž si poslední den v roce užijete 

na maximum? 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže budete pořádat párty na oslavu posledního dne v roce, pak si určitě chcete dát záležet, 

aby vše proběhlo tak, jak by proběhnout mělo, a chcete se stát perfektními hostiteli. Proto vám v 

dnešním článku poradím, co nesmí chybět na silvestrovské párty, o které se bude mluvit ještě 

dlouho poté! 

5 věcí, které musíte mít na silvestrovské párty! 

1. Hudba 
Co by to bylo za večírek, pokud by se stěny neotřásaly pod tóny taneční hudby? Jasně, písničky 
vám doma nemusí vyřvávat tak, že byste se kvůli nim s ostatními neslyšeli, ale bez hudby to 
zkrátka nebude ono. Proto si připravte taneční hity, které donutí vaše hosty rozvlnit boky. 

2. Nápoje 
Pokud nejste striktními abstinenty či nezletilí, pak se určitě shodnete společně s námi, že na 
večírku nesmí chybět alkohol. Jaký druh zvolíte, záleží jen na vás, měli byste mít připraveno 
vícero možností, aby si vaši hosté mohli vybírat podle svých chutí.  

3. Jídlo 
Když už jsme zmínili alkohol, nesmíme zapomenout na jídlo. Je potřeba to nějak prokládat, 
abyste pokud možno co nejvíce zmírnily následky kocoviny, se kterou se možná následující ráno 

probudíte. Vsadit můžete na chlebíčky, jednohubky, brambůrky, tyčinky, možná i něco sladkého. 
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. 

 

4. Hry 
Jestliže pořádáte nějakou menší párty jen v okruhu několika přátel, nezapomeňte 
si připravit nějaké společenské hry. Například Activity nebo Párty alias jsou pro 
takové chvíle ideální volbou, příjemně rozproudí zábavu a hodně se u nich 
zasmějete.  

5. Ohňostroj 
Silvestr se neodmyslitelně pojí se střílením rachejtlí a petard, kterými oslavujeme 
příchod nového roku. Po půlnoci se tak nebe zbarví do nespočetného množství 
barev a odstínů, takže byste měli být připraveni i vy. 

  

Recepty a návody 

Můj Silvestr – Filip Bezděk 
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Beran (21. 3. –20.4.) 

 

Jste zvyklí rozhodovat se sami, velet, 
být vůdčí, ale v následujících dvanácti 
měsících se naučíte pokoře. Rozhodné 

slovo budou mít autority, takže zaměstnanci se budou muset 
podřídit nadřízeným, za podnikatele obvykle něco rozhodne 
stát, prostě budete nuceni držet se toho, co je po vás žádáno.  

Peníze 

Úžasnou příležitost přijít si k penězům vám vytvoří Mars v 
trigonu se Saturnem a Jupiterem v březnu a dubnu. 
Povýšení se mnozí dočkáte v květnu a s tím půjde ruku v 
ruce lepší plat. Lunární zatmění 19. listopadu ukončí 
nevýhodné finanční dohody a obchody.  

Zdraví 

Když vás něco či někdo vynervuje, dejte si sprchu, nikoliv 
skleničku ohnivého moku. Alkohol by vám rozhodil 
lymfatický systém a v ohrožení by kvůli tomu byly vaše 
vnitřní orgány! Bolest zubů řešte okamžitě, jinak si 
vykoledujete trhání. Ještě před létem zajděte na kontrolu 
štítné žlázy. Mnozí kuřáci budou mít v druhé polovině roku 
takové dýchací potíže, že se zbaví závislosti na nikotinu. 

Láska 

Singl jedinci dostanou tolik příležitostí k navázání vztahu, 
že je takřka vyloučené, že by se nezamilovali, dokonce mnozí 
ještě do konce roku založí rodinu. Naopak jste-li zadaní, v 
létě se začnete chovat destruktivně a nemá-li vztah silné a 
hluboké kořeny, nemine vás dramatický rozchod. 

 

Býk (21. 4. – 21. 5.) 

 

Nepokoušejte se dobývat kariérní 
Olymp nečestnými způsoby. Chovejte 
se jako čestní profesionálové a místo 
vymýšlení kejklí se snažte uvést do 

praxe nápady, které se vám už dlouho honí hlavou. Díky 
odvaze opustit vyšlapané cestičky dojde k zásadnímu, přímo 
životnímu posunu ve vaší kariéře a co si vybudujete, bude 
trvalé! Velmi opatrní a enormně pozorní budou muset být vědci 
a redaktoři při psaní článků, stejně tak studenti při práci na 
diplomce.  

Peníze 

V březnu a dubnu budete doslova hrabiví, takže si mnozí 
najdete vedlejší příjem. A uděláte dobře. Červnové zatmění 
Slunce vás přinutí konečně pořídit věc, jejíž koupi pořád 
odkládáte, ale dál to už nebude možné. Zásadně ale v tomto 
roce nediskutujte veřejně o tom, co vlastníte a jaké máte 
finanční rezervy.  

Zdraví 

První dva měsíce budete mít zvýšenou krvácivost, tak si 
dávejte pozor při práci s ostrými předměty a vyhýbejte se 
aktivitám, při kterých by mohlo dojít ke zranění nosu. V září a 
říjnu vám bude hrozit zánět ledvin. Neuškodí, když budete v 
těchto měsících pravidelně pít březovou šťávu a hlavně 
neprostydněte.  

Láska 

Máte-li zraněné srdce, vyléčí se v lednu. Příležitosti navázat 
nový vztah dostanete 17. 2. a 15. 6. a přáno vám bude i v 
červenci a srpnu. V těchto měsících dokonce mnozí z vás 
zplodí svého dědice. Budete-li chtít prchnout ze vztahu a rozejít 
se, ale bude vám chybět odvaha, k rozchodu vás popostrčí 
lunární zatmění ve vašem znamení 19. listopadu. Naopak ti, co 
budou mít pohodové partnerství, se okolo tohoto dne 
rozhodnou nic neodkládat a začnou plánovat svatbu. 

 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) 

 

Máte před sebou ojedinělý, přímo 
karmický rok! Nemine vás sice 
spousta zvratů a nečekaných změn, 
ale Vzestupný uzel nebo-li Dračí hlava 

vám vždy naznačí správný směr. Jupiter se Saturnem vás 
budou tlačit k dalšímu vzdělání, a protože jste zvědavé 
znamení, tuhle výzvu přijmete a konečně získáte titul, nebo se 
naučíte nějaký cizí jazyk, případně  vyrazíte do ciziny. Od 29. 5. 
do 22. 6. bude ve vašem znamení couvat Merkur a přinutí vás 
napravit chyby minulosti, počínaje sliby a konče smluvními 
závazky.  

Peníze 

Podnikatelé a jedinci, kteří jsou závislí na penězích z cizích 
zdrojů, budou nuceni opakovaně kontaktovat úřady, aby dostali, 
co jim patří. Týká se to i kompenzací ztrát, proplacení 
pojistného či sociálních dávek. Rozhodnete-li se sjednat půjčku, 
začít podnikat či investovat, nespěchejte a vyčkejte do října, 
vyděláte na tom! Ve dnech od 27. 9. až do 23. 10. se vyhýbejte 
sázkovým kancelářím. Budete mít mylný úsudek a ještě ke 
všemu se domnívat, že prohrané peníze vyhrajete zpět, ale 
další sázky by vás zamotaly do spirály dluhů. 

Zdraví 

Cítit se budete skvěle až do konce léta, ale nezapomínejte na 
pohyb a dodávejte tělu vlákninu, prostě jezte hojně čerstvého 
ovoce a zeleniny. S příchodem podzimu by vás totiž mohly 
potrápit hemoroidy. Pohyb v součinnosti s veganskou stravou 
jsou ale svým způsobem účinnou přírodní prevencí.  

Láska 

Jste-li singl, přímo neodolatelní budete pro opačné pohlaví v 
květnu a pak od 16. 8. do 10. 9. Setrváváte-li ve vztahu, ze 
kterého vyprchala láska a nejste schopni najít společnou řeč, 
začne to pro vás být neúnosné, takže konečně uděláte zásadní 
krok.  

 

Zábava (horoskopy, vtipy, kvízy …) 

po celý rok 2021 

https://www.prozeny.cz/clanek/mene-kafe-a-vice-cesneku-aneb-jak-prestat-kourit-a-nepribrat-41418
https://www.prozeny.cz/clanek/krvacite-casto-z-nosu-priciny-vas-prekvapi-58039
https://www.prozeny.cz/clanek/syndrom-zlomeneho-srdce-lisi-se-od-infarktu-a-jak-se-leci-65844
https://www.prozeny.cz/clanek/hemoroidy-nestydte-se-ma-je-skoro-kazdy-64309
https://www.prozeny.cz/clanek/hemoroidy-nestydte-se-ma-je-skoro-kazdy-64309
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Rak (22. 6. – 22. 7.)  

 
 Horoskop vašemu znamení konečně nadělí, co vám 
poslední roky chybělo, a to samostatnost, schopnost 
upřednostňovat rozum před emocemi a také špetku 
vypočítavosti. Šéfovi kdykoliv vyhovíte a budete 
pracovat přes čas, navíc se zapojíte do 
společenského a veřejného dění. To vám přinese 
nemalé výhody. Ale pořád budete v jednom kole, 
proto byste měli v období mezi 13. 5. a 28. 6. vyrazit 
na dovolenou. To bude Jupiter v Rybách a 
zprostředkuje vám kromě relaxace i romantiku a 
úžasné duchovní zážitky. 
  
 Peníze 
  
 Určitě se vyhněte jakýmkoliv spekulacím 
investičního charakteru, i když vám budou známí 
nadšeně vyprávět, že rychle zbohatnete. Opak by byl 
pravdou, ze dne na den byste byli chudí jako kostelní 
myš. Vyčkávejte, finančních žní se totiž dočkáte v 
létě. A hlavně budete mít po celý rok štěstí v případě 
žádosti o peníze. Například dostanete dotace na 
ekologické vytápění či zateplení domu, podnikatelům 
bude umožněno čerpat z evropských fondů, máte-li 
intelektuální profesi, nelze vyloučit ani grant na 
výzkum a na své si přijdou i umělci. 
  
 Zdraví 
  
 Protože budete mít celý rok problém s usínáním, 
pořiďte si bylinky, například chmel otáčivý, 
meduňku nebo kozlík lékařský. Spolehlivě vás zklidní 
a navodí klidný a hluboký spánek. V prosinci buďte 
velmi opatrní při sportování. Bude vám hrozit 
namožení stehenního svalu, v případě zranění s 
poškozením kůže dokonce otrava krve.  
  
 Láska 
  
 Žijete-li v letitém partnerství, v únoru počítejte s 
krizí, kterou vyvolá retrográdní Merkur. Nicméně 
vás to přinutí nebrat vztah jako samozřejmost a 
drahé polovičce se víc věnovat. Díky tomu se mezi 
vámi znovuobnoví vášeň a zkvalitní sexuální život. 
Vyhladit třecí plochy rodinných vztahů se vám 
podaří v srpnu.  
 

Lev (23. 7. – 22. 8.)  

 
 Chaos a nepředvídatelné situace v zaměstnání vás přinutí 

pracovat často do noci i o víkendech, což postupně vyvolá 

divnou náladu u vás doma. Aby se vaše soukromí neocitlo v 

troskách, pečlivěji si práci organizujte. Mnozí dokonce změní 

zaměstnání i za cenu stěhování a najdou se i odvážlivci, kteří 

se osamostatní a otevřou si živnost. Skvělé je, že budete mít 

pro zásadní životní změny energii a motivaci. Naprosto 

přesně dokážete odhadnou limity svých schopností a 

využijete na maximum ověřené informace. Jedno je jisté, že i 

za cenu drastických změn získáte životní rovnováhu a 

materiální jistotu na mnoho dalších let. 
  
 Peníze 
  
 Podnikatelé se budou muset smířit s faktem, že pro lepší 

výdělky a obrat firmy budou muset permanentně cestovat, ale 

výsledek bude stát za to! Od 29. 7. do 15. 9. je vaše 

nejsilnější období roku, co se týká výdělků. Dokážete se totiž 

omezit a uskrovnit, pracovat od nevidím do nevidím. 

Zaměstnanci zastanou práci za dva, což nadřízení ocení nejen 

finančně, ale patrně i vyšší pozicí. Enormní pozor si dávejte 

ve dnech okolo 2. 9., někdo bude mít snahu vás ošidit, okrást 

či podvést! 
  
 Zdraví 
  
 Velmi opatrní buďte v prvních dvou červnových týdnech. 

Naproti Plutu ve vašem sektoru zdraví bude procházet Mars, 

opozice těchto planet vás varuje před zlomeninou žeber. 

Ženy by měly podstoupit kontrolu prsou. Po 15. 11. až do 

konce roku omezte solení, nepijte tvrdý alkohol, jinak 

začnete mít potíže s klouby, dokonce nelze vyloučit 

revmatismus, rozjet by se také mohla dna. 
  
 Láska 
  
 Ve vašich mezilidských vztazích nastane posun. Jedince, na 

které není spolehnutí, definitivně vyškrtnete ze seznamu 

přátel nebo s nimi ukončíte spolupráci. Žijete-li ve vztahu na 

psí knížku, se Saturnem v sektoru partnerství začnete brát váš 

svazek konečně vážně a lze předjímat, že dobrovolně strčíte 

hlavu do chomoutu. Jste-li nezadaní a nezamilujete se hned 

na počátku roku, vyčkávejte, svoji druhou polovičku potkáte 

v druhé polovině roku. 
 

Panna (23. 8. – 22. 9.) 

  
 Nejste znamení, které prahne po pozornosti nebo slávě, a 

přesto na vás tento rok bude hodně vidět. To se pozitivně 

podepíše na vaší kariéře. Předcházet tomu ale může fakt, 

že budete tak nespokojení, že změníte přímo v 

grandiózním stylu své životní plány a nikterak se nebudete 

držet při zemi. Půjde přímo o karmická rozhodnutí a vy si 

tím otevřete dveře ke skvělé pracovní pozici, o kterou 

nikdy nepřijdete, naopak z ní budete stoupat stále výš a 

výš! Navíc budete mít tak skvělou intuici, že vás ochrání 

od všeho škodlivého, počínaje nesolidními lidmi a konče 

nějakým nebezpečím. Vždy zařadíte v ten správný 

okamžik zpátečku a maléru frnknete rovnou před nosem! 
  
 Peníze 
  
 Bude-li to třeba, naučíte se novou profesi nebo si 

prohloubíte specializaci. Podnikatelům spadne okolo 20. 2. 

do klína úžasný kšeft, ale i přesto se nevyhnete menšímu 

finančnímu propadu. Ve vašem sektoru výdělků totiž bude 

od 27. 9. do 23. 10. retrográdní Merkur, což ukazuje na 

nečekané výdaje a obecně finanční nejistotu. Když si ale 

na toto období připravíte finanční rezervu, nestane se nic 

dramatického. 
  
 Zdraví 
  
 Od 23. 4 do 14. 4. nepodceňujte pitný režim, jinak vám 

jaro pokazí pobolívání hlavy. Celý rok pečujte o cévní 

systém, mohly by se vám začít tvořit křečové žíly. 

Zásobujte organizmus pravidelně luteinem, který najdete v 

listové zelenině a žlutočerveném ovoci. Lutein je účinný 

přírodní pomocník v boji proti vzniku aterosklerózy. A 

pijte pravidelně ráno zelený nebo černý čaj. Obsahují rutin, 

který zlepšuje elasticitu cév. 
  
 Láska 
  
 V milostné sféře vám bude přáno! I hodně dlouho osamělí 

jedinci potkají konečně zkraje léta svoji spřízněnou duši. 

Bude to kreativní osoba s mnohými zájmy a mezi ně bude 

patrně patřit esoterika. Jste-li zadaní, partnerské krize vás 

budou míjet velkým obloukem a mnozí dokonce prožijete 

jednu z nejhezčích dovolených od počátku vztahu. Je-li 

váš vztah nefunkční, vymaníte se z něj nejpozději v září. 
 

Zábava (horoskopy, vtipy, kvízy …) 
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Váhy (23. 9. – 23. 10.)  

 

Dosti zásadní změny nastanou ve vaší rodině. Nad 
jejím veškerým děním převezmete pomalu ale jistě 
kontrolu, a dokonce konečně vyřešíte všechny 
hluboce zakořeněné problémy. Věřte nebo ne, ale 
podaří se vám rodinné vztahy očistit od veškerého 
balastu minulosti. Pochybovat ale budete o sobě a 
svých schopnostech. Začnete se věnovat nějakému 
koníčku, ale budete mít strach, že se vám v něm 
nebude dařit.  

Peníze 

V tomto roce by pro vás mělo být osobní mantrou, 
že všechno dopadne dobře a nic se nemá vzdávat. 
Zejména necouvejte před projekty, které se budou 
míjet s vašimi znalostmi. Zvládnete je, protože 
naučit se něco nového pro vás bude hračka, to se 
týká zaměstnanců i podnikatelů. Výsledek vždy 
předčí vaše očekávání, zbaví vás naprosto 
zbytečných komplexů a důležité je, že na každé 
rizikové akci slušně vyděláte! 

Zdraví 

Až do 4. 3. si hýčkejte intimní potažmo reprodukční 
orgány a vzdejte se koupání v krytých bazénech! 
Nepodceňujte problémy při močení, ženy 
nepravidelnou periodu, muži by měli 
absolvovat kontrolu prostaty. Zdánlivě banální 
neléčené zdravotní problémy v tomto období totiž 
přejdou do chronického stadia a těm mladším by 
mohly v budoucnu komplikovat zdárné početí 
potomka. 

Láska 

V únoru vytvoří Venuše singl jedincům úžasné 
klima k zamilování. Naopak zadaní se budou první 
dva měsíce roku s drahou polovičkou hašteřit. Poté 
se naladí na romantickou frekvenci, kterou by ale 
mohl přerušit 27. 9. Merkur, ten bude vaším 
znamením couvat do 23. 10. V tomto období si 
dávejte pozor na jazyk. Jeden jediný výrok by mohl 
skončit oddělenými ložnicemi a nepříjemné dusno 
by ve vašem vztahu bylo z času na čas až do konce 
roku. 

 

Štír (24. 10. – 22. 11.)  

 

Máte před sebou rok, ve kterém se naučíte respektovat názory 
a životní styl členů rodiny a přestanete strkat nos do věcí, do 
kterých vám nic není. To sice bude pro vaši zvídavou a 
badatelskou povahu pořádně tvrdý oříšek, ale postupně zjistíte, 
že nestarat se o druhé, když o to nestojí, vám dopřává více 
svobody, a u vás doma zavládne pohoda jako snad nikdy. Na 
dovolenou nejezděte v období od 11. 6. do 29. 7. Mars vám 
nadělí obrovskou energii a zároveň vytvoří příležitost ukázat 
nadřízeným, co všechno dokážete. 

 je možné, že se objeví zapomenutý dluh nebo daňové či 
majetkové nesrovnalosti. Tak se na to připravte a vytvořte si 
finanční rezervu. Budete-li mít peněz nazbyt, po 13. 5. 
nepodlehněte pokušení pořídit si něco hodně drahého na 
provozování svého koníčka. Lákadlem bude Jupiter, ale ten 
nabere 20. 6. retrográdní směr a jeho dráha ukazuje, že budete 
potřebovat z nějakých důvodů zvětšit nebo vyměnit byt. 

Zdraví 

První rizikové období pro vaše znamení nastane od 4. 3. do 23. 
4. V tomto období nepodceňujte ranní kašel, mohl by 
eskalovat v zápal plic anebo by se vám mohla rozvinout 
chronická bronchitida. V září a říjnu po příchodu z přírody 
prohlédněte celé tělo, zda se na vás nepřisálo klíště. Pokud ano, 
okamžitě zamiřte k lékaři, jinak podzim strávíte v nemocnici.  

Láska 

Věřte nebo ne, ale jste-li singl, a je jedno, kolik je vám let, v 
tomto roce si vás Amor najde! Mnozí se zamilují v období mezi 
25. 2. a 21. 3. a už po úvodním rande si budou s protějškem 
rozumět na první dobrou. Zajímavý bude také konec června a 
celé léto, protože si některé z vás najde bývalá láska. Smiřte se 
s faktem, že si nejdřív bude muset vyřešit svou minulost, ale to 
čekání bude stát za to! 

 

Střelec (23. 11. – 21. 12.)  

 

V následných dvanácti měsících se naučíte šikovně 
komunikovat, abyste si už nikdy nikoho nepoštvali proti 

sobě a vždy dosáhli svého. Vaše šedá kůra mozková 
si neodpočine, protože se budete snažit dohonit ve 

vzdělání vše, co jste minulé roky zanedbali. 

Intelektuálně svým způsobem dozrajete. Úspěchy 
budou slavit především jedinci, kteří se živí psaným 

nebo mluveným slovem, stejně tak mediátoři. 19. 11. s 
vámi doslova zatřese zatmění Měsíce ve vašem 

profesním sektoru a vytvoří prostor vyřešit pracovní 
problémy či se vrátit ke starým projektům a dokončit je. 

Je ale také možné, že vám bude nabídnuta jiná 
pracovní pozice. Neváhejte, rekvalifikaci zvládnete 

levou zadní a případnou zkoušku složíte na výbornou! 

Peníze 

V lednu čekají podnikatele dvojnásobné zisky a 
zaměstnanci dostanou přidáno. Skvělé je, že po 

většinu roku budete mít nad svými financemi kontrolu. 
Začnete dávat přednost kvalitě před kvantitou, což 

znamená, že nebudete utrácet za tretky, ale hodnotné 
věci. Nepořídíte si nic, bez čeho se obejdete. Další 

finanční injekce vás čeká poslední dva měsíce roku, 
ale po 19. 12. raději nenoste ven šperky, retrográdní 

Venuše naznačuje ztrátu cenné věci. 

Zdraví 

Až do počátku března nepodceňujte výkyvy počasí a 
zdvojnásobte ústní hygienu. Jinak vás potrápí bolesti v 

krku, angína či zánět hlasivek. Máte-li dlouhodoběji 
problémy s nosními mandlemi, patrně vás nemine 

jejich odstranění. Okolo 19. 11. o sobě dají vědět 
zdravotní problémy, které doposud působily skrytě. 

Proto nepodceňujte ani malou zdravotní nevolnost! 

Láska 

Máte-li cokoliv nedořešené s drahou polovičkou, 
příležitost k nápravě budete mít v červnu. Tento měsíc 

také umožní znovu obnovit vztah těm, kteří ho v afektu 
ukvapeně ukončili a hned toho hořce litovali. Nezadaní 

najdou za velmi neobvyklých okolností v období od 21. 
3. do 14. 4. spřízněnou duši. Nová známost jim 

doslova obrátí život vzhůru nohama. A také objeví 

zálibu, které se budou společně věnovat. 

 

Zábava (horoskopy, vtipy, kvízy …) 

https://www.prozeny.cz/clanek/kratka-dlouha-bolestiva-duvody-problemu-s-vasi-menstruaci-67909
https://www.prozeny.cz/clanek/kratka-dlouha-bolestiva-duvody-problemu-s-vasi-menstruaci-67909
https://www.prozeny.cz/clanek/proc-jsem-sama-tohle-mohou-byt-duvody-netyka-se-to-i-vas-55703
https://www.prozeny.cz/clanek/special-o-kasli-7-moznych-pricin-i-jak-je-lecit-16594
https://www.prozeny.cz/clanek/single-zeny-jsou-zoufalky-omyl-pruzkum-potvrdil-ze-bez-partnerky-trpi-vic-panove-41074
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Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)  

 

V osobním i profesionálním životě vás čekají velké 

události! Nemine vás skok v kariéře a mnohým 
dokonce bude přidělen post, o kterém jste se 

domnívali, že na něj nikdy nedosáhnete! Tím jednou 

provždy umlčíte hrstku kolegů, kteří vám tajně 
škodili. Většina spolupracovníků i podřízených totiž 

bude vůči vám loajální a záškodníci si už nedovolí 
vás pomlouvat. Pořádek si také uděláte mezi 

sousedy a příbuznými. Jupiter si totiž na jaře (a celé 
léto) ujme vlády nad vašim komunikačním sektorem, 

což je zóna pod vládou intuitivního znamení Ryb. 
Naprosto precizní budete v neverbálním jazyce, 

dokážete totiž číst z řeči těla a proniknout do povahy 

druhých. 

Peníze 

Vaší zónou příjmů bude procházet Saturn, část roku 

i Jupiter a svým způsobem se postarají o vaši 
symbolickou finanční transformaci. Přesvědčíte se, 

že je daleko víc možností, jak přijít k penězům. 
Budete doslova hýřit kreativními nápady. Když si to 

situace vyžádá, klidně se zdokonalíte v novém 
oboru, mnozí začnou dokonce podnikat. Budete 

mít prostě k vydělávání peněz inovativní přístup, 
vaše finanční situace se zlepší a dokonce stabilizuje 

na mnoho let dopředu. 

Zdraví 

Vaše tělo si zvykne na velkou pracovní zátěž, proto 
je pro vás nutností pravidelná procházka na 

čerstvém vzduchu a chodit spát se slepicemi. Jinak 
okolo 26. 5. při lunárním zatmění či okolo 10. 6. při 

zatmění Slunce zkolabujete! Vyrazíte-li v červenci 
na dovolenou, odpusťte si skákání do vody z 

velkých výšek a tam, kde nebudete tušit, jak 
hluboké je dno – mohli byste si poranit záda, 

dokonce poškodit páteř! 

Láska 

Jste-li zadaní, bude váš milostný život až do konce 
dubna pořádně bouřlivý, neb Uran 

naznačuje rozchody a návraty. Naštěstí se v 
květnu zklidníte. Svou roli ve vztahu si ujasníte 

okolo 5. 6., kdy se dostane do konfliktu Mars z Raka 
s Plutem ve vašem znamení. Bude to boj o moc, ale 

nakonec zvítězí zdravý rozum a s drahou polovičkou 

si stanovíte pravidla tak, aby se ani jeden necítil tím 
druhým vykořisťován. Zlom v životě nezadaných 

nastane v listopadu a bude to láska na první pohled! 

 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

  
Jako mávnutím kouzelné hůlky změníte vše, co 
jste v minulosti zpackali, minimálně vymyslíte 

přímo geniální plán, jak to napravit! Na rameni 
vám bude sedět Jupiter a ukáže vám 
příležitosti, o kterých jste neměli ani tušení. Ale 

máte ještě jedno rameno, a na něj usedne 
Saturn, který dohlédne, abyste nepřeháněli a 
neukousli si příliš velké sousto. Doma čekejte 

nepředvídatelné události. Ze dne na den se 
něco rozpadne, porouchá, máte-li dům, nelze 
vyloučit nutnost větší opravy, například střechy. 

Pokud ve vaší rodině někdo vyvolává už 
dlouhou dobu neklid a stres, nastane v tomto 
roce nevyhnutelné. Ostatní začnou dotyčného 

ignorovat do té míry, že se přestane účastnit 
oslav a ke všem, tedy i k vám, se nebude hlásit. 
Neřešte to, až duchovně dospěje, vzpomene si, 

kudy vede cesta domů. 

Peníze 

Nechte se vést intuicí, zejména od poloviny 
května do konce července. Vždy vás v ten 

nejpříhodnější okamžik upozorní na finanční 
příležitost. Týká se to lukrativních projektů pro 
živnostníky, stejně jako běžných povinností v 

případě zaměstnanců. Zkrátka něco vám 
opravdu půjde a vás čeká odměna. V létě a na 
podzim se vám podaří získat peníze z cizích 

zdrojů, což může být i přiznání invalidního 

důchodu nebo proplacení lázní. 

Zdraví 

Máte-li problémy s očima, patrně vás nemine 

chirurgický zákrok, proběhne ale rychle a 
bezbolestně. V prvních dvou červnových 
týdnech noste jenom bavlněné oblečení a poté 

od 5. 11. až do konce roku. V uvedených 
obdobích budete mít velmi citlivou pokožku a z 
potniček by se mohly vyvinout mokvavé kožní 

záněty. 

Láska 

Jste-li osamělí, milostný románek vás čeká v 
květnu. Buďte připraveni na náhlé vzplanutí 

během cestování, na turistickém výletu či 
sportovním utkání. Od počátku si budete skvěle 
rozumět, občasné schůzky vám oběma budou 

málo. Zadaným se v září díky velmi nepříjemné 
události rozsvítí v hlavě a uvědomí si, že žijí s 

nejlepší osobou v celé Mléčné dráze. 

 

Ryby (21. 2. – 20. 3.)  

 

Hned zkraje roku konečně vyřiďte vše, co vám už 

dlouho prochází, ale přitom víte, že když se na to 
přijde, bude z toho malér a finanční postih. Může jít o 

propadlé technické osvědčení auta, stejně jako 
o revizi kotle či komínu. Jakmile to smetete ze stolu, 

přestanou vás budit noční můry. Máte-li soustavně 
práce tolik, že ani nevíte co je víkend, a samozřejmě 

tím trpí rodina, ke změně vás přinutí zatmění a v 
červenci už konečně budete mít čas na své blízké i 

koníčky. V druhé polovině roku vás začnou lákat různé 

filozofické směry, a když se vydáte na duchovní cestu, 
mnozí z vás konečně najdou smysl života a odstartují 

si úspěšnou kariéru v ezoterice. Ostatní si rozšíří 
vědomostní obzory nebo se zdokonalí v cizím jazyce. 

Pokud stále odkládáte například rigorózum, konečně 

složíte zkoušku. 

Peníze 

Podnikatelé dokončí jeden projekt a bude to tak 

precizní práce, že na doporučení klienta obratem 
dostanou další zakázku, takže se nemusí bát. I 

zaměstnanci na tom budou finančně tak dobře, 
že mnozí například splatí dluh před sjednaným 

termínem. Přesto zbytečně neutrácejte, zejména když 
máte víkendovou chatu či chalupu po předcích. 

Poslední měsíc roku se objeví závada a s tím 

související neodkladná nutná oprava. 

Zdraví 

Rizikové pro vás bude období od 11. 6. do 29. 7. Když 

vám i po menší námaze začne bušit srdce, dokonce 
budete mít pocit, že vám snad vyskočí z krku, 

nepodceňujte to, vaše srdce a kardiovaskulární systém 
tím jasně dají najevo, že potřebují lékařské vyšetření a 

patřičnou péči. V říjnu si nechte změřit hladinu cukru v 
krvi – budete pod planetárními aspekty, které často 

asistují při rozvoji diabetu. 

Láska 

Ve vztahu budete počátkem roku prožívat idylku, ale 
aby neprchla a vydržela až do silvestra, nedělejte nic v 

rozporu s přáním druhé polovičky. A hlavně dělejte 
ústupky v každodenních záležitostech. Nejste-li 

sezdaní, změní se to v březnu nebo během prázdnin. 
Pokud teprve čekáte na osudovou lásku, netlačte na 

pilu, svůj idol potkáte nečekaně, neplánovaně, jako 
blesk z čistého nebe. Naopak když si s někým 

domluvíte schůzku, vždy skončí rozčarováním. 

Pozor, s tímhle znamením se nejspíš 
nesnesete!  Jestli je to pravda, tak doufáme, že ho 
nemáte doma... 

 

Zábava (horoskopy, vtipy, kvízy …) 

Simča Holíková 

https://www.prozeny.cz/clanek/typologie-otravnych-kolegu-mate-je-ve-sve-praci-54726
https://www.prozeny.cz/clanek/typologie-otravnych-kolegu-mate-je-ve-sve-praci-54726
https://www.prozeny.cz/clanek/chtela-prorazit-s-kojici-podprsenkou-nyni-prodava-perly-62350
https://www.prozeny.cz/clanek/navrat-k-expriteli-na-tohle-si-predem-odpovezte-56064
https://www.prozeny.cz/clanek/oci-v-ohrozeni-kdy-si-pomoct-sami-a-kdy-jit-k-lekari-51371
https://www.prozeny.cz/clanek/epidemie-osamelosti-mladych-co-za-to-muze-48469
https://www.prozeny.cz/clanek/plynovy-vs-elektricky-kotel-ktery-se-vam-vyplati-67987
https://www.prozeny.cz/clanek/dluhy-ktere-jste-neudelali-neochrani-vas-ani-rozvod-59898
https://www.prozeny.cz/clanek/nejvybusnejsi-kombinace-znameni-jake-maji-treci-plochy-64563
https://www.prozeny.cz/clanek/nejvybusnejsi-kombinace-znameni-jake-maji-treci-plochy-64563
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Zábava (horoskopy, vtipy, kvízy …) 

Filmové novinky roku 2021 
 

Koronavirus změnil mnohé a jedním z jeho dopadů je i množství filmů, které jsme mohli v kinech vidět letos, a 

množství filmů, které v kinech uvidíme příští rok. Už teď je jasné, že v nadcházejících měsících bude docházet k dalším 

posunům a ani věci, které mají momentálně stanovené datum na příští rok, jej nemusí nutně dodržet. Tak či tak, 

filmový kalendář pro rok 2021 vypadá momentálně dost nabitě.  

Mortal Kombat  

Mortal Kombat už dávno není jen videoherní záležitostí, nýbrž i jiných médií.  

Eternals  

Přinášejí do filmového světa Marvelu nový vzrušující tým superhrdinů.  

Paroží  

Tenhle malý nenápadný horor měl dorazit do kin už před pár měsíci, pak ale přišlo víte-co.  

Kingsman: První mise  

Dvojka Kingsmanů sice působila trochu vyčpěle, s tímhle prequelem z období první světové. Však s každou ukázkou 

vypadá lépe a lépe.  

Krotitelé duchů: Odkaz  

Noví Krotitelé duchů budou naštěstí ignorovat děsivý ženský remake a místo toho se vydají cestou soft-rebootu, kdy 

nás čeká mix nových i starých postav a navázání na původní film.  

Morbius  

Venom byl pro mnoho lidí spíše zklamáním, jenže vydělal spoustu peněz, a tak dostane pokračování. Další na řadě je 

tak upířina Morbius s Jaredem Letem.  

Rychle a zběsile 9  

Tady moc není co řešit. Moderní Rychle a zběsile se přetransformovalo v de facto 

takovou nepláštěnkovou protiváhu Avengers a jako taková se automaticky musí řadit k 

nejočekávanějším blockbusterům každého léta.  

Tiché místo 2  

Boj o přežití v téhle filmové skoro-verzi Last of Us pokračuje. Tentokrát se navíc role mužského drsňáka ujme 

sympatický a hodně talentovaný Cillian Murphy.  

 
 

Těchto osm filmů je naplánovaných na nejbližší datumy. Tak uvidíme, jestli se to změní a vyjdou příští rok nebo je 

uvidíme letos. Nechme se záhadou Covidu unést a pojďme se připravit na novinky ze světa filmů.  

 

Marta Fišerová 



 

31 
 

 

  

Zábava (horoskopy, vtipy, kvízy …) 

Jak moc se vyznáte v čokoládě? Máme tu pro vás menší kvíz 

1. Z čeho se vyrábí čokoláda   
a. Hnědá sója   
b. Kakaové boby   
c. Vanilkové lusky   

2. Kolik je druhů čokolády?   
a. 3   
b. 5   
c. 4   

3. Co je to temperace?   
a. Změna konzistence čokolády   
b. Změna barvy čokolády   
c. Úprava teplotou   

4. Kterému národu vděčíme za to, že se čokoláda do Evropy dostala ve velkém?   
a. Španělům   
b. Portugalcům   
c. Švédům   

5. Tabulková čokoláda se začala vyrábět roku?   
a. 1901   
b. 1847   
c. 1852  

6. Ve kterém roce a kde byla vyrobena první pralinka?   
a. 1901- Mexiko  
b. 1915- Francie   
c. 1913- Belgie   

7. Kde byl sestrojen první stroj na výrobu čokolády?   
a. Brusel   
b. Barcelona   
c. Berlín   

8. Čokoláda je mimo jiné   
a. Účinný lék proti stresu  
b. Afrodiziakum  
c. Vhodná prevence proti nespavosti   

9. Může nadměrné užívání čokolády vést k závislosti?   
a. Ano   
b. Ne   

10. Uhádnete kde se prodává nejvíce čokolády?   
a. V Barceloně   
b. V New Yorku  
c. na letišti v Bruselu   

  

Informace o čokoládě najdete na stránkách 9-11 

Správné odpovědi: 

1. b 6. c 

2. c 7. b 

3. c 8. a 

4. a 9. a 

 5. c 10. a 

Kačka Nevyhoštěná 
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Zábava (horoskopy, vtipy, hádanky …) 

A teď něco na přemýšlení  
 

 

1. Lidé mě kupují, aby se najedli.  
Ale nikdy mě nesní.  
Co jsem?  
  
  

 
4.Mám šest vajec.  
Dvě rozbiju.  
Dvě osmažím.  
A dvě sním.  
Kolik mi zbylo vajec?  

 
 

6.Mám města ale ne domy,  
mám hory ale ne stromy,  
mám řeky ale ne ryby. Kdo jsem ?  
 

2.Který den by byl zítra, 
kdyby včera bylo pět dni před dnem, 
který je po nedělním zítřku?  
 

3.Čtyři růžky, žádné nožky.. 

chaloupkou to hýbe, co je to ?  

5.Co se vyskytuje jednou 

v minutě, dvakrát v každém momentě, 

ale ani jednou v roce ?  

 

7.Mluvím bez úst a slyším bez uší. 

Nemám tělo, ale ožívám hlasem. 

Kdo jsem? 

 

8. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. 

Víš co to je?  

9. Nestojím, neležím, nesedím, neběžím, 

pracuji v temné čekárně. S bratry se 

flákám na lajně. Stavím věci do pozoru. 

Záleží na módním vzoru. 

 

10.Můžeš mne uchopit svou levou 

rukou. Pravou to ale nikdy nedokážeš. 

Kdo jsem? 

Správné odpovědi: 

1. Příbor 6. mapa 

2. Pondělí 7. ozvěna  

3. šnek 8. tvoje jméno 

4. zbydou 4 9. ramínko 

5. m 10. pravá ruka 

11. Slovo na 2x 

Týna Charvátová, Áďa Müllerová 
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Zábava (horoskopy, vtipy, hádanky …) 

                           Troška angličtiny neuškodí 

QUIZ ANIMAL   
1. Whose skin is it?  

   
  

 
 
 
 
2. What does koala eat?   

  
3. Which living animals is the largest in the world?   

a. Whale ( vorvaň)   

b. Elephant   

c. Blue whale ( plejtvák obrovský)   

  

4. What animal doesn’t eat dead animal?   

a. Hyena   

b. Rhinoceros   

c. Lion   

  

5. Which animal is not active at night?   

a. Fox   

b. Giraffe   

c. Lion   

   

6. Which animals heart beats faster than a humans heart?   

a. Whale   

b. Cow  

c. Hare  

7. Which mammal lives to the oldest age?   

a. Human   

b. Elephant   

c. Greenland whale   

8. How much does a camel drink after a long absence of water?   

a. 60 l   

b. 90 l   

c. 130 l   

  

9. Which male carries the eggs into his pouch until they hatch?   

 

10. Which animal sleeps more than 20 hours?   

 

Správné odpovědi: 

1. zebra 6. a 

2. Tree leaves 7. c  

3. c 8. c 

4. b 9. penguin 

5. a 10. bat 

Kačka Nevyhoštěná 
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BANÁN  
CÍVKA  
ČTVEREC  
DATEL  
DESKA  
HLAVA  
JELEN  
KABELA  
KAJAK  
KLAVÍR   
KOLENO  
KOMETA  
KROCAN  
KŘEČEK  
LAMPAS  
LEDEN  
LIŠKA  
MASKA  
OBÁLKA  

OSMIČKA  
OPASEK  
OTVOR  
PALETA  
PANNA  
PARAVÁN  
PĚSTI  
PISTOLE  
PLAMEN  
POMNÍK  
PONOŽKA  
POTKAN  
RAKEV  
RÁKOS  
RANEČEK  
RIBSTOL  
SKALP  
SMETÁK  
SUMEC  

SVĚTADÍL  
SÝČEK  
TLAMA  
TOTEM  
TUKAN  
TULEŇ  
UZÁVĚR  
VÁČEK  
VÁLEČEK  
VČELA  
VEJCE  
VĚŠÁK  
ZMIJE  
ZNÁMKA  
ZVONEČEK  
ŽIVŮTEK  
ŽÍŽALA  

R  Á  K  O  S  I  Z  P  M  E  T  O  T  A  

I  O  P  O  T  K  A  N  K  A  B  E  L  A  

B  R  V  S  T  R  A  Ě  K  E  S  E  A  K  
S  V  Ě  T  A  D  Í  L  J  CH  Č  K  M  S  

T  P  Š  V  O  K  Á  I  P  V  Č  E  A  E  

O  CH  Á  P  Á  B  M  A  O  I  E  L  Ř  D  

L  N  K  P  O  Z  N  Á  M  K  A  J  A  K  
A  K  Š  I  L  N  U  S  N  Ž  Y  T  C  C  

M  K  E  S  A  P  O  B  Í  Z  E  Z  Í  E  

P  K  E  T  Ů  V  I  Ž  K  L  A  V  Í  R  

A  A  P  O  U  A  Á  N  K  O  K  O  A  E  
S  E  L  L  T  L  V  L  J  A  L  N  N  V  

Ý  U  A  E  V  U  E  A  E  O  E  E  Á  T  

Č  S  M  E  T  Á  K  Ň  L  Č  D  Č  N  Č  

E  O  E  E  L  A  A  A  E  H  E  E  A  O  

K  N  N  A  C  O  R  K  N  K  N  K  B  O  

Zábava (horoskopy, vtipy, hádanky …) 

Osmisměrka 

Po písemné práci snědl tahák a udělalo se mu 

.................................. 

(tajenka má 14 písmen)  

Zuzka Klučinová 
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Zábava (horoskopy, vtipy, hádanky …) 

                                   A na závěr pár „ftipů“ 

Kamila Kučerová, 

Sabina Vrabcová 
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Moji milí, 
 
Poprvé jsme se společně viděli v pondělí 4. září 2018 v aule VŠ. V některých tvářích se dalo 
číst mnoho otazníků: co mě na této škole čeká, bude se mi tam líbit, najdu si nové 
kamarády, jací budou mí noví učitelé? I já měla jeden otazník: jaká bude „moje“ třída.  
 
Poté jsme spolu vyrazili na adaptační kurz do krásné horské chaty Milíře, kde jsme využili 
možnosti se všichni dohromady seznámit a poznat se. Měla jsem pro vás připravenou hru 
Pevnost Milíře, která mi na nějaké otázky dala jasnou odpověď. I když byl někdo 
trochu nesmělý, a ještě jste se všichni dokonale neznali, přesto jste dokázali táhnout za 
jeden provaz a vzájemně se podporovat.  
 
Později vás čekaly běžné školní dny, někdy úspěšné, někdy se splínem na duši…  
A já sledovala tu změnu, jak se z žáčků přicházejících ze základní školy stávají sebevědomí 
mladí lidé, kteří mají své názory na svět a na život.  
 
Ráda vzpomínám zejména na praxe na dílnách, kdy jsem mnohdy nevědomky řekla nějakou 
dvojsmyslnou věc a společně jsme se tomu smáli. Na chvíle, kdy jste nezištně udělali něco 
pro radost jiným – třeba zdobení perníčků pro pěstounské rodiny a těch akcí bylo bezpočet, 
kdy jsem byla pyšná na svoji „CP“.  
 
Vím, že jsme občas i „hasili požáry a průšvihy“, ale to ke školnímu životu bezesporu patří. 
Měla jsem z radost z každých vašich úspěchů a pokroků. Někdo proplouval školou na 
nadýchaném obláčku a někdo to měl všechno mnohem složitější.  
 
Za každým z vás se táhne nitka osobitých osudů, které mi navždy zůstanou v paměti. I když 
už ve škole nebudete a vaše životní cesty se rozlétnou do všech možných stran, přeji vám 
všem jen to dobré a krásné a věřte, že se mi bude po vás všech stýskat….  

 

 

Vaše Alena Nováková 
(třídní učitelka) 

CP TROJKO 

Víte, já mám rád každou třídu, Každou nějak trošku jinak, protože i každá třída je jiná. 

Každá má své kouzlo. V každé jsou fajn žáci. Žáci šikovní, živí, tajuplní. Nejvíc mě ale těší, 

když jsou usměvaví. Takoví ve vaší třídě jste. A navíc jste šikovní a jak sleduji, zvládáte své 

řemeslo. A to mě těší. Nerad se s vámi budu loučit. Budu vám přát parádní životy. 

Mgr.Štefan Klíma 

(ředitel školy) 
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Alena Nováková 
Moje motto inspiroval Victor Hugo „Život je čekání na to, 

až se naše sny změní ve skutečnost“ 

Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery a naše rodina se 

rozrostla o dvě báječná vnoučata, která prozářila můj život.  

Kromě toho mám už třetím rokem i 30 „adoptovaných 

dětí“ se kterými je každý den pestřejší.  

I když za pár let po vás ve škole nezbude nic než „balík 

archívní“, tak se mi budou stále vybavovat vzpomínky na 

společně prožité chvíle a zážitky …. 

Moje hobby už není tak akční jako v minulosti (plavání a 

motosport), současnou zábavu nacházím v cukrařině☺, 

ráda šiju a věnuji se zvířecím mazlíkům 

Štefan Klíma 
Mým hlavním zájmem a koníčkem je naše škola. 

Kromě toho se snažím sportovat, věnuji se fotbalu, byť 

už ne aktivně jako hráč. Ze zdravotních důvodů jsem 

přesedlal do trošku jiné role. Nyní jsem prozradil to, co 

asi ve škole ví jen málokdo. 😊 

Když jsem byl ve vašem věku tak mým životním snem 

bylo stát se slavným fotbalistou nebo hokejistou. 

V dnešní době mám také sny a dokonce jich je několik. 

Většinou se dotýkají naší školy. A víte co, když mám 

sny, jdu si za nimi. To už jste asi na mě poznali. 

Prozradím vám dva, na kterých pracuji. Snad tím nic 

nepokazím. První – připravuji vydavatelství a velkou 

změnu v praxi u oboru Informační služby. A také 

chystám televizní studio naší školy. 

Jedno z mých hesel: Dej mi humor Pane, abych chápal 

vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit." 
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Lucka Jeníčková 
Veselá, fajn, někdy praštěná holka 

s ďáblem v duši. 
 

Mezi její koníčky patří jezdectví a 

běhání. 
 

Až skončí školu tak by se chtěla věnovat 

svým zájmům a to pracovat ve sportovní 

stáji. 
 

Jejím životním cílem je dosáhnout co 

největší výkonnosti v jezdeckém 

parkuru. 
 

Motto: “všechno má svůj čas” 

 

Kuba Šlapák 
Můj nejlepší zážitek ze střední:   

rozhodně zážitky z praxí, výlet do Prahy-

muzem čokolády, a celkově spoustu různých 

zážitku ze třídy   
 

Co bych chtěl dělat do budoucna:  

V budoucnu bych chtěl mít svůj menší 

podnik nebo aspoň práci která mě baví, chtěl 

bych mít nějakou organizaci která pomáhá 

lidem   
 

Motto které používám celý život:  

  “Nech to na osud, on to zařídí„  
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Jana Berkyová 
Jsem obor cukrář, vůbec netuším, co 

budu dělat až školu dokončím.  

Mám ráda vaření a taky ráda peču, 

dokonce i ráda čtu. 

 Budoucnost si radši nikdy předem 

neplánuju.  

Jsem tichý člověk, ale jak se říká “tichá 

voda, břehy mele”.   

Káťa Nevyhoštěná 
Veselá, dobrosrdečná, tvořivá, vnímavá  

Nerozhodná, zbrklá, netrpělivá  

 

Záliby: hudební nástroje, malování, 

rodina a kamarádi   

 

Cukrařině bych se chtěla věnovat jako 

koníčku, pracovat bych chtěla jako 

pečovatelka u postižených dětí   

 

Motto: “Co tě nezabije, to tě posílí”   
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Ahoj, jmenuji se Sabina a můj největší 

sen je být v životě úspěšná a splnit si vše 

co mě naplňuje. 

Mám vysoké cíle. Jsem cílevědomá, 

ambiciózní, upřímná a když můžu tak se 

snažím vždy pomoct těm co to potřebují. 

Nesnáším faleš, povyšování, urážení, 

ponižování a pomlouvání. 

Moje motto: “Nejmocnější je ten kdo 

přemůže sám sebe” 

Sabča Vrabcová 

Maruška Jílková 
Milá, hodná, stydlivá, občas 

praštěná holka, co se vždy snaží 

ostatním pomoci ale umí se i naštvat a 

to je lepší se jí vyhýbat.  

 

Po škole chce zůstat v cukrářském 

oboru, který jí stále baví. Také 

jí baví čtení knížek, ráda lítá po venku 

a ráda tráví čas s přáteli.  

 

Její oblíbené motto je: všechno má 

svůj důvod.   
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Kamča Kučerová 
obor cukrář  

Ráda čtu, jezdím na kole, chodím 

na procházky.   

Po ukončení studia se hlásím na 

nástavbové studium obor 

podnikání na Střední odborné 

škole a středním odborném učilišti 

v Mladé Boleslavi  

 

Pája Vilímová 
Jsem milá, tichá, veselá   

Studuji obor cukrář  

Ráda čtu, chodím na 

procházky, peču.  

Do budoucnosti nemám žádný 

sny ani žádné cíle  
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Verča Drahoňovská 
Jsem tichá, vnímavá a hlavně hodně praštěná holka 

s hlavou věčně v oblacích která je pro každou legraci.   

 

Když zrovna nejsem v kuchyni kde buď vařím, peču a 

nebo se láduji čímkoli sladkým, trávím čas s rodinou, 

mazlíčky, u dobré knížky či někde s přáteli.   

 

Po snad úspěšném vystudování svého cukrářského 

oboru si plánuji najít nějakou dobře placenou práci, a 

po několika letech sbírání životních zkušeností si 

otevřít malou cukrárnu. A pokud by mi v tomto ohledu 

osud nepřál, ráda bych se stala spisovatelkou.  

 

A mé motto?  

Až přijde den, který na kusy rozbije tvůj sen,  

buď silák a nebreč, zatni pěsti, vždyť střepy přinášejí 

štěstí!  

 

Sandra Janas 
Společenská, vtipná, 

hodná, energická, 

upřímná, sarkastická   

Dělám obor prodavač, jestli v tom 

budu pokračovat to nechám na osudu 

Koníčky: tanec, hudba, cestování  

Motto: Pozitivní myšlenky vytvářejí 

pozitivní pocity a přitahují pozitivní 

věci a lidi do života  
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Zuzka Klučinová 
Miluji četbu, zvířata a čas s rodinou.  
 

Aktuální cíl je udělat závěrečky.  
 

Cíl do budoucnosti je najít si práci ze 

které se nezblázním ať už jako cukrář 

nebo cokoliv jiného.  
 

Moje motto je „nic není tak hrozné, 

jak se zdá“ 

Lucka Červená 
Milá, usměvavá, cílevědomá Lucka  

Miluju zvířata a svojí rodinu. Studuji obor 

cukrář, protože mě baví pečení.  
 

Zajímám se o zákusky které jsou zrovna,,IN´´.  
 

Můj sen je si založit vlastní cukrárnu.  
 

Aktuální cíl je udělat úspěšně závěrečky.  
 

Po ukončení na cukráři mám v plánu nastoupit 

na další školu.  
 

Snažím se ostatním  pomoct řídím se heslem 

,,když můžu tak pomůžu´´  
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Verča Mulačová 
Jsem milá a vždy ráda pomůžu. Ve 

společnosti lidí, které moc neznám, jsem 

spíše ta vzadu a nějak moc se neukazuji.   
 

Mým snem je začít podnikat, mít svou 

úspěšnou cukrárnu se zahrádkou a s 

hezkým výhledem.  
 

Nejlepší zážitky jsou z praxí a taky výlet 

do Prahy do čokoládovny, kde jsem 

snědla tolik čokolády, jako za celý svůj 

život ne.  
 

Jan Jurič 
Milý, hodný, usměvavý člověk se smyslem 

pro humor, který nemá rád lži a falešné lidi a 

je pro každou legraci. 

Jeho koníčky jsou: hudba, zpěv, barmanství, 

hra na hudební nástroje, cyklistika, koně, 

vaření a nekonečné večírky s přáteli. 

Jeho snem je stát se učitelem a nebo alespoň 

učitelem odborného výcviku. 

Po škole se rozhodl jít na nástavbové 

studium na Střední Soukromou Školu 

Hermés - obor podnikání, s tím že si chce 

k tomu udělat pedagogické minimum a pak 

uvidí kam ho vítr zavane. 

Motto: ,,Věř, běž a dokážeš´´ 
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  Lenka Šrytrová 
Studuji obor Cukrář, po vyučení chci 

pokračovat na nástavbu. 

Baví mě pečení, čtení knih, starání se o 

zvířata, a všechny různé sporty. 

Do budoucna bych ale chtěla pracovat se 

zvířaty a životním prostředím. 

Filip Bezděk 
Milý usměvavý klučina, který 

krásně proplouvá společností. 

Ale potom z vás vytáhne vaše 

nejhlubší tajemství a už navždy 

musíte být přáteli. 

Jeho budoucnost vidí v podnikání. 

A jeho největším snem je zanechat 

tu odkaz, procestovat celý svět a 

tančit v dešti. 
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Nella Kollerová 
Jsem upřímná, což většinu třídy štve.. 

Jsem svá a nebojím se prosadit svůj 

názor. 

Do budoucna bych chtěla vlastní 

cukrárnu s mojí nejlepší kamarádkou 

Adélou Brodskou. 

Moje motto: "běž si za tím co chceš a 

jdi si za svým názorem" 

 

 Áďa Brodská 
Jsem milá, tichá, ale před kamarády, 

kterým nejvíce věřím hodně 

upovídaná. 

Do budoucna bych chtěla svou 

vlastní cukrárnu. 

Ráda trávím svůj volný čas s 

kamarády, ale někdy dokážu celý dny 

jen ležet v posteli a nic nedělat… 

Moje motto: "co se má stát, stane se." 
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Kačka Orlická 
Hodná, milá, přátelská a stydlivá 

holka se smyslem pro humor.  
 

Po dodělání závěreček mám v plánu 

nastoupit na nástavbu a dodělat si 

maturitu.  
 

Nejraději si plním svoje sny a proto 

se řídím heslem: Všechny naše sny se 

mohou stát skutečností, pokud máme 

odvahu je následovat.  
 

 Marta Fišerová 
Jsem usměvavá, ale spíš se 

zasměješ mému smíchu než 

vtipu.  

Kolikrát umím vystrčit i růžky. 

Jsem takový andílek s ďáblem 

uvnitř. 
 

Mým snem je mít co nejvíce 

zvířátek a dávat jim lásku 

celého světa 
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Áďa Mullerová 
Mám ráda černou barvu, ráda 

poslouchám hudbu na styl kabátu 

a metalu. 

Mám ráda psy, a ráda trávím čas s 

kamarády.  

Po škola bych chtěla prodávat 

kosmetiku.  

Životní cíl: být šťastná 
 

 Tamara Raimová 
Jsem docela smíšek, ale také se 

umím dost naštvat.  

Jsem strašně empatická.  

Baví mě malovat, míchat vůně, 

barvy a pomáhat zvířatům i lidem.  

Můj životni cíl je, že bych chtěla být 

kadeřnice nebo cukrářka. Chtěla 

bych si pořídit koně a starat se o 

zvířata 
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Barča Ťavodová 
Musím říci, že jsem naprosto bezchybný 

člověk, ne dělám si srandu. Jsem dost 

usměvavý člověk, dokud mě někdo 

nenaštve. Hrozně ráda rozdávám úsměv 

a pozitivní energii lidem okolo mě.  

Mým životním snem je splnit všechno 

mé nejdražší mamince.  

Po škole bych chtěla pracovat u 

společnosti, kde mám brigádu.  

Životní slovní moto nemám žádné. Moji 

největší a nejlepší motivací je moje 

mamina! 
 

 Jan Janoušek 
Cukrář, nikdy bych nečekal, že se stanu 

cukrářem. I když byl můj důvod přejít 

na tuhle školu jiný, tak jsem rád, že jsem 

poznal skvělé lidi a našel super 

kamarády. Za chvíli přijde doba, kdy si 

každý půjdeme svou cestou. Každý se 

nemohl dočkat, ale uteklo to jako 

voda… všechny ty 3 roky.  

Nejsem si úplně jistý, že se budu živit 

cukrařinou, to ale nechám na čase.  
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Týnka Charvátová 
Mám ráda zvířata, hlavně psy a kočky. 

Ráda poslouchám muziku. Můj oblíbený 

rapper je Sergei Barracuda. Ráda si chodím 

užívat s kamarády ven, na kafe či oběd. 

Jsem hodně společenská a ukecaná. 

Po škole bych chtěla si najít nějakou práci 

která mě bude bavit, ve které najdu sebe 

samotnou.  

Chci být hlavně šťastná a užívat si života 

naplno.  

Můj životní cíl je… dělat lidi okolo mě 

šťastnými i sebe samotnou, dělat život 

hezčím. Mít hodného partnera a milující 

děti. A krásný spokojený život. 

Barča Takáčová 
Je sama sebou, hodná, milá, 

výbušná, velmi vtipná, lidí okolo jí 

si váží a brání je ať jí to stojí 

cokoliv, řekne vše tak jak to má na 

jazyku.  

Chce být v životě šťastná.  

Po škole chce mít byt a začít žít svůj 

život. 
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Andy Svačinová 

Tomáš Dostál 
Rád hraji hry na jakékoliv konzoli, mám 

rád cestování, oslavy a jiné podobné 

akce.  

Jsem celkem přizpůsobivý člověk. 

Po škole bych si chtěl najít nějakou 

normální práci a postavit se na vlastní 

nohy. 

Můj cíl je žít a plnit si všechna svoje 

přání a žít na plno jen jak to půjde. 

 

 

 
Jsem milá, hodná, někdy dost tichá, ale 

před kamarády někdy i dost hlučná.  

Jsem umělecky nadaná a moc ráda 

tancuju.  

Ráda chodím s kamarády na večírky.  

Mým snem je být profesionální tanečnicí 

a nebo velmi známou malířkou.  

Motto: ,,Pomáhej ostatním, i když víš že 

ti to nebudou moct vrátit.” 
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Simča Holíková 
Cukrářka 

Milá, hodná, upřímná, veselá, občas trošku 

vztahovačná a urážlivá holka co se nebojí 

vystrčit růžky.  

Mezi její zájmy patří: hudba, pečení a přátelé 

Po škole by chtěla dělat práci co jí baví a 

naplňuje, pokud možno pracovat s dětmi. 

Jednou by chtěla mít velkou rodinu a spoustu 

dětí 

Matouš Pospíšil 
Jsem obor cukrář 

Rád sleduju anime, seriály a zajímám se 

o technologie. 

Po ukončení studia na Karmeli mám 

v plánu jít na nástavbové studium na 

střední odbornou školu v Mladé 

Boleslavi. 

Mým snem je vydělat balík peněz a 

procestovat celý svět. 
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